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Pledați pentru causa dreptă!
Piua de ac|I, prima Ianuarie 

stil nou, este 4lua salutărilor și fe
licitărilor de anul nou. In lumea po
litică aceste salutări au adeseori ca
racterul unor enunciațiuni progra
matice. In țera ungurdscă e un vechiu 
obiceiu de-a da salutărilor, ce le 
adresâză de anul nou partida guver
namentală liberală șefului guvernu
lui, care este tot-odată și șeful ei, o 
însemnătatea și un aplomb mai deo
sebit. De aceea și de astă-dată se 
așteptă cu încordare — precum se 
4ice chiar cu încordare mare — dis
cursul ministrului-președinte Szell, 
prin care va răspunde la felicitările 
partisanilor sei.

Pote fi. Dâr ori-cât ne-am bate 
capul, n’am sci, ce ar mai pută se 4ică 
Coloman Szell, ca se deștepte un 
deosebit interes, dâcă nu cumva ar 
fi ceva cu totul neașteptat, ce pdte 
sta în legătură strînsă cu crisa se- 
riosă, ce se desfășură în Austria. 
Căci, orl-câte repriviri ar face mi- 
nistru-președinte unguresc asupra ac
tivității sale de aprope doi ani, nu 
va fi în stare se producă nimic des
pre care n’a vorbit deja însuși și 
ceea-ce nu s’ar fi discutat pănă 
acuma într’un fel seu altul de nenu- 
merate-ori.

Enunciațiunile politice ale celor 
ce stau astăfii în fruntea guvernului 
și a parlamentului unguresc vor fi 
primite der chiar de publicul ma
ghiar cu acea recelă și cu acel scep
ticism, pe care îl merită. Tote merg 
numai pănă la un loc și ori-cât de 
mult ar varia actualul ministru-pre- 
ședinte formula lui relativă la „clă
direa statului național unitar ma
ghiar11, el nu va pută se producă 
nici un moment nou, prin care să 
potă electrisa măcar pe cei mai cre
dincioși aderenți ai politicei sale.

Un semn, că într’adever defini- 
țiunile teoretice și formulele despre 
politica națională desfășurate de Szell 
și-au perdut puterea de atracțiune 
pentru marele public maghiar, este 
și atitudinea, ce o observă majori
tățile artificiale din representanțele 
comitatense, în cestiunea mult urgi
sitei și oropsitei legi a naționalită
ților, jfață cu protestările minorități
lor nemaghiare naționaliste.

In congregația de Sâmbătă, ți
nută îu Deva, majoritatea maghiară 
a observat aceeași atitudine aprăpe 
pasivă în afacerea adresei faimose 
a Săcuilor, ca și în Lugoș. Maghiarii 
s’au mărginit a lăsa să trăcă peste 
capetele lor povoiul de indignare 
al minorității române, ca să procădă 
apoi la suprimarea brutală a adevă
rului și a dreptății, luate în apărare 
cu mult elan și cu multă energiă 
de cătră cei pe deplin convinși și 
conscii de noul atentat ce se săvîr- 
șesce în contra poporului lor, votând 
simpla luare la cunoscință a acestui 
atentat.

Acăsta nu însemnă nici-decum, 
că patrioții din Uniădora, cari unel
tesc și ostenesc așa de mult pentru 
„r.emaghiarisare“, s’ar fi obosit de-a 

mai lupta pentru ideia statului na
țional. Dâr ajungând într’un stadiu 
de saturare, în ce privesce aceste idei 
și formule, ei cred tot-odată, că este 
superflu de a-le mai lua în apărare 
în contra acusațiunilor adversarilor 
lor români și în consciința puterii 
covîrșitore, ce li-o dă preponderanța 
votului, grațiă falsului constituționa
lism ce se practică acum de 4e°î 
de anî la noi, ei își 4ic= de ce să 
mai replicăm la acele acusărldrepte 
și astfel se descoperim și mai mult 
partea nostră slabă; mai bine tre
cem peste ele și votăm. Forța votu
lui primeză dreptul.

Multe putem învăța din acăsta 
atitudine mai nouă șovinistă ungu- 
răscă, care pare a fi un drum de 
mijloc între tactica brutală a lui 
Banffy și cea preconisată blândă a 
lui Szell. Brusca luare spre sciință 
esprimă momentul brutal al politi
cei banffyste, ăr tăcerea față cu în
vinuirile contrare representă condes
cendența guvernamentală — cătră 
programul de „acaparare prin blân- 
deță“ al actualului ministru-preșe- 
dinte.

Tote aceste porniri tactice ale 
șovinismului dominant însă, nu ab
solvă întru nimic pe Români de în
datorirea națională, ce o au, de a 
lupta cu vizirul deschis pentru apă
rarea și salvarea stegului naționa
lității! lor. Căci ori cât s’ar preface 
adversarii noștri, că, simțindu-se 
„prea tari“, nu-i mai păte altera 
nimic, orl-ce pledare caldă și ener
gică pentru causa dreptă este și ră
mâne o lovitură dată nisuințelor lor 
criminale, este o spărtură mai mult 
făcută în zidul citadelei sistemului 
de asuprire.

Frații noștri din comitatul Uniă- 
dorei au corăspuns acestei îndatoriri 
luptând cu consciința înălțată și în 
mod demn contra tendințelor rele și 
pecătose de-a sugruma cu desăvâr
șire dreptatea și libertatea.

Situația partidelor maghiare și 
alegerile.

Din cercurile oposiționale din 
Budapesta i se scrie foiei vienese 
„7»/brma/wn“ următorele:

Anul acesta disposiția de Crăciun a 
spiritelor în Ungaria este destul de apă
sată. In sînul tuturor partidelor s’au în
tâmplat mai mult seu mai puțin lucruri de- 
primătâre,^pretutindeni se aud profețirl cas- 
sandrice. In tâte părțile se tem de ispita 
până acum negurosă a alegerilor, nimeni 
nu eoie când va apare acea ispită și nimeni 
nu scie pe cine va amenința mai ales.

Cei din partida liberală nu se prea 
încred în viitor. .Coloman Szell a încheiat, 
oe-i drept, pacea cu Banffy — faptul aoesta 
nu se pote nega — der tot atunci, când 
din prilejul jubileului-Tisza a refusat coo
perarea sa la demonstrațiile sgomotâse, el 
(Szell) a provocat o adâncă amărăciune în 
tabăra amicilor lui Tisza, ba pe Coloman 
Tisza, care e înoă atât de ambițios, l’a vă
tămat așa de tare, încât bătrânul e decis a 
se retrage de pe arena politică și-și va da 
mandatul dimpreună ou programul său po- 

litio dubios, fiiului său, oontelui Stefan Tisza. 
Asta n’ar fi nici o nenorocire pentru țâră 
și pentru partida liberală.

Mai remarcabil este, că foile apropiate 
de Coloman 'Szell aooentuâză o’o armoniă 
surprinfiătore, că partida liberală trebue să 
înceteze ca partidă cu scopuri egoiste. Colo
man Szell — <jic. ele — nu pentru aceea e 
liberal, ca să întărâsoă și mai mult ege- 
monia partidei liberale și să facă curată 
politioă personală. Tocmai pentru acâsta 
el voesoe, ca înainte de disolvarea dietei 
să voteze în cameră revisuirea legii de in- 
compabilitate și proiectul privitor la căile 
ferate vicinale, precum și proiectul despre 
simplificarea administrației...

După o soire încă neconfirmată, Co
loman Szell vrâ să sgudue basele funda
mentale ale domniei de partid a vechilor 
liberali; dând însă adevărului, ceea-oe e a 
adevărului, trebue să se constate, că dâcă 
Coloman Szell s’a determinat a face aoâst», 
el nu oedâză decât oposițiunei seu partidei 
poporale.

Noii liberali, cei din fosta partidă na
țională, sunt fârte triști. Viitorul lor e forte 
enigmatic. Ei cu ajutorul lui Coloman Szell 
vor să introducă în parlament întrâga le
giune a magnaților oonservativl-agrarl-li- 
berall; e întrebare însă, dâcă le va succede. 
De se vor înșela în speranțele lor, li-a su
nat ora ultimă. Ei tot așa ca și partida 
poporală, se înored în alegerile curate. £i, 
în cele din urmă se pdte, ca viitorele ale
geri vor deourge cu mai puțină înrîurire 
a organelor comitatense și de stat, dâr pen
tru acăsta și acum trebue să țină cont de 
bănoile liberale și de fabrici și peste tot 
să aibă respect de mercantili, cari abia 
dâoă vor renunța fără de luptă la morile, 
ce stau de-asupra alegătorilor....

Timpul nouălor alegeri nu se pdte sci 
cu siguranță, însă în general se crede, oă 
său în Aprilie său în Maiîi vom alege, și 
deol în deoursul lui Ianuarie diferitele par
tide îșl vor numi candidații.

Din comitatul Uniădorei.
Gongregațiunea ținută în Deva la 29 Dec. 1900.

Deva, 30 Deoemvrie.
. (Raport special al „Gaz. Trans.“)

— Fine —

A fost interesantă desbaterea asupra 
conclusului representanței comunale din Cu- 
gir, relativ la votarea unui ajutor de 22000. 
corone, pentru ridicarea bisericei greco-oa- 
tolice.

D-l Francisc Hossu Longin, la acest 
obiect a citat fdrte nimerit esclamarea de 
odinidră a fericitului episcop român di- 
cend și d-sa: „Așa-țl trebue Ție Ddmne, 
dâcă ai lăsat puterea tot la puternicii cjilei, 
căci âtă acuma nu ne lașa, să-ți facem un 
sânt lăcaș nici din banii noștri.“

Votul membrilor români însă a sohim- 
bat propunerea comisiunei permanente, oare 
țîntea într’acolo, ca să se denege ajutorul 
cerut,- deciijendudu-se a-se face unele în
tregiri.

Venind în desbatere adresa circu
lară a comitatului Irei-scaune, mem
brul Dr. Aurel Vlad, în numele său și al 
consoților săi, a cetit următdrea contra-pro- 
punere :

„Subscrișii, față de propunerea oomi- 
siunei permanente privitor la punctul 66 

din program în cestiunea luărei la oonsoin- 
ță a ciroularului comitatului Treisoaune 
în causa modifioăril articolului de lege 44 
din 1868 despre egala îndreptățire a na
ționalităților, ne luăm yoie a face următdrea :

Contra-propunere.
Cu tdte că noi Românii, ca și oele- 

lalte naționalități, ab ovo nu am fost satis- 
fâouțl în justele ndstre pretensiunl nați
onale prin aduoerea legei sus-numite, ceea- 
oe s’a manifestat illo tempore prin aceea, oă 
deputății naționaliști de pe aoelea timpuri, 
cari au nutrit speranța, oă parlamentul din 
Budapesta va fi în interesul țării cel puțin 
cu considerațiune la legitimele pretensiunl 
ale majorității cetățenilor, au combătut ou 
înverșunare acel proiect de lege și în urmă 
desilusionați,jau trebuit să părăsâsoă tere
nul de luptă parlamentară, asooiandu-se pe
simiștilor cari neavând nici o încredere în 
aoel parlament, au decis resistența pasivă;

Cu .tdte-oă prin neabrogarea aoelei 
legi se faoe un vădit servioiiî guvernului 
maghiar, oare niol-odată nu a avutintenți- 
unea se respecte și se aplioe aoea lege și 
numai atunol s’a provocat la ea, când a 
fost nevoit să îmbete străinătatea ou apă 
reoe, provooându-se la aoâstă lege, ca la 
cea mai eclatantă dovadă despre neîndrep- 
tățirea plângerilor și reoriminațiunilor na
ționaliste ;

Și ou tdte oă chiar din aoâstă lege 
ș’a făurit fostul ministru de interne Hiero- 
nymi pretext legal prentru exmiterea celei 
mai anticonstituționale și barbare ordananțe 
prin care opresoe în mod volnio și nele
gal funoționarea partidului nostru național.

Totuși, luândțîn considerare, oă aoâsta 
lege dâoă nu în disposițiunile ei, oel puțin 
în numirea ei inarticulâză frumosul prin- 
oipiu despre egala îndreptățire a naționa
lităților, a acelui prinoipiu, oontra oăruia 
atât de mult au păoătuit tote guvernele și 
tăte partidele parlamentare maghiare îm
preună ou mioii tirani; și oonsiderând, oă 
prin neabrogarea acestei legi vom fi și în 
viitor speotatorl rușinâsei priveliști de a 
ave o lege, pe oare niol guvern, niol ad- 
ministrațiune nu voesoe să o eseoute, — pro
punem, oa: circularul comitatului Trciscaune 
să se reprobe și să se respingă ne fiind demn 
de o pertractare seriosă.

Dr. Aurel Vlad. Francisc Hossu Lon
gin. Dr. Alexandru L. Hossu. Dr. Aurel 
Muntean. Avram P. Păcurariu. Vasile 
Domșa. Simeon Băcilă. Ioan Fogotă. Nico- 
lae Pop. Alexandru Moldovan sen. luliu 
Elie Cosma. George Dragan. Longin Arde
lean. Nicolae Păcurar.

D-l Dr. Aurel Vlad a motivat contra
propunerea de mai sus cam cu următârele :

Onorată Oongregațiune!
Dâcă adresa comitatului Treiscaune 

ar fi numai efiuxul prudenței politice pro
prie Săouilor, care de mult a ajuns prover
bială, nu am da afaoerii niol o importanță. 
Insă împrejurarea, că o fâie de altcum forte 
lățită, din capitală, care stă în legături in
time cu aotualul ministru-președinte, —nu 
numai a aprobat adresa oomitatului numit, 
oi într’un articul semnificativ agită fățiș 
pentru modifioarea, sâu mai bine cj's abro
garea legei pentru egala îndreptățire a națio
nalităților, ne faoe a orede, oă în oercurile 
politice dătătore de ton se agită serios 
aoâstă ideiă; din acest motiv suntem siliți 
a da și noi cestiunei importanța ouvenită.

E luoru oiudat, că chiar sub era inau
gurată ou devisa „drept, lege și dreptate“ 
se ivesce acâstă aparițiune și totuși, dâcă 
judecăm și aprofundam programul desvol- 
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tat de premierul aotual, ne vom convinge, 
că aoâstă aparițiune e fârte naturală. In 
două punote esențiale oulminâză programa 
desvoltată de prim-ministru Goloman Szell: 
în promisiunea de-a guverna după drept, 
lege și dreptate și in nisuința de-a edifica 
statul național maghiar. Aoeste două punote 
cardinale din programul actualului guvern, 
invâlvă în sine cea mai flagrantă contra
zicere. Pentru-oă edificarea statului național 
maghiar nu se pote realisa deoât prin ni
micirea naționalităților, oare nicldeoum nu 
pâte fi postulatul prinoipiilor „drept, lege 
și dreptate14. Așa se vede, că primul-minis- 
tru doresoe să mențină bareml aparițiunea, 
că s’a ținut de programul său, și fiind-că 
legea de naționalitate nu e pe placul său 
și neavend din acest motiv intențiunea să 
o e8eoute în mod loial, e fârte naturală 
dorința de-a modifica aoâstă lege, ca să nu 
fiă nevoit a-o înoăloa.

Etă pentru-oe trebue inaugurată era 
„legii și dreptății14 cu abrogarea legei de 
naționalități.

Să nu oredețl domnilor, oă nouă ne 
va pâră rău, dâoă veți abroga aoestă lege, 
oare pe noi niol pe departe nu ne-a mul- 
țămit. Der tare vă înșelați, dâoă nutriți 
speranța, că prin abrogarea ei accelerați în
truparea ideii de stat maghiar, căci noi 
Românii vom faoe și mai departe oea mai 
cerbiosă oposițiă și ne vom folosi de tâte 
mijlooele pentru a-ne validita ca națiune și 
a ajunge la importanța politioă cuvenită, 
eluptându-ne o altă lege mult mai favo
rabilă.

Cu acestea ași pută termina, Onorată 
Congregațiune, dâoă cinismul, ou care Con- 
gregațiunea comitatului Treisoaune îșl mo- 
tivâză adresa sa, nu ar fi atât de revoltă
tor și provocător! Proverbialii Săcui susțin 
adeoă, oă legea de naționalități de aceea 
trebue modificată, fiind-că naționalitățile 
abusâză de ea și o esecută în defavorul 
Maghiarilor, nerespeotând limba statului!

Adeoă noi, naționalitățile și nu gu
vernul și administrațiunea maghiară sunt 
aoeia, oari ZHnio înoaloă dispoeițiunile aces
tei legi 1 Adeoă noi, cărora puturea eseou- 
tivă ne lipsesce du respectăm legile, er nu 
guvernul și administrațiunea, oăreia e oon- 
oretjuta eseoutarea legilor?!

Și oum voeso și-și înohipueso frații 
Săcui, modificarea aoesteilegl? Așa, că de 
aid înoolo naționalitățile numai în contact 
verbal să se pâtă folosi de limba lor ma
ternă. Ei bine, Domnilor, ce lipsă avem și 
ce rațiune e a-ne garanta prin lege acest drept, 
oăol ori ne dă, ori nu ne dă legea dreptul, ce 
frații Săoui se milostivesc a ni-1 lăsa marea 
majoritate a naționalităților tot de limba 
maternă se va folosi în oontaotul cu func
ționarii, diu simplul motiv, oă altă limbă 
nu soie. Reoomand contra-propunerea mea 
și a consoților mei spre primire.

Contra-propunerea și vorbirea d-lui 
Dr. Aurel Vlad a impresionat pe membrii 
maghiari întru așa măsură, înoât se zăpă
ciră cu totul.

Văcjend, că nimeni din membri ma
ghiari nu ia în apărare pe Săcui, a luat 
cuvântul d-1 Francisc-IIossu-Longin, clioând 
oam următorele:

Onorată Congregațiune!
Patria nâstră, din timpuri străveohl, a 

fost și este și astăZl o țâră loouită de mai 
multe națiuni și popâre, este un stat po
liglot.

De un timp înoâoe unii fanatici vi- 
sâză, oă din acâsta patriă străvechie să 
faoă un stat național, un stat esolusiv ma
ghiar.

E o mare nenorocire pentru țâră, că 
aoest vis a buimăoit multe capete de ale 
fraților noștri maghiari din tâte olasele, 
înoât âmenii serioși trebue să cadă pe gân
duri, oă unde are să ajungă sărmana nâs- 
tră țâră, dâoă acâsta plagă va dăinui multă 
vreme.

Nenorocirea oea mai mare însă vine 
la tot oașul de acolo, oă ideia de a ma- 
ghiarisa întrâga țâră se acoentuâză și se 
promite chiar din partea unor faotorl, cari 
au ajuns la cârma țării și oari nu pot să 
susțină serios oeea-ce flic și promit, deâre- 
ce este ou neputință să nu soie și ei ade
văratul adevăr.

Aoele declarări și promisiuni apoi în- 
curagiâză multa lume și astfel se oangre- 
nâză ou idei fârte nenorooite o mare parte 
a conoetățenilor, cari, vrând nevrend, oaută 
să trăiâscă împreună și împreună să simtă 
plăgile oausate prin mari nesoootințe.

Un făt monstruos al acelui ourent de- 
sastruos este și circularul oomitatului Trei
scaune, oe ni-se presentă acjl, spre a-1 lua 
la ounoscință și pe care noi membrii ro
mâni nu-1 putem lua în serios și-1 respin
gem ca pe o aparițiune bolnăviciâsă.

Onorată Congregațiune1
Patria nâstră nu a fost proprietatea 

esolusivă numai a unei rasse, a unui popor, 
a unei națiuni, nu este nici astăZl și nu 
va fi nici în viitor; ea este și va fi a nâs- 
tră a tuturor, cari o locuim de seoull și va fi 
și în viitor. De aceea este neserios a vorbi 
de un stat național maghiar. Au nu soim 
noi cu toții, cine a fost statul pănă la 
1848?

E adevărat, oă ministru-președinte 
Coloman Szell și cu densul alțl politiciani 
maghiari au declarat sus și tare, ba au 
făcut promisiuni solemne, că dânșii vor 
edifica așa Zisul „stat național maghiar44, și 
o parte mare din lumea maghiară i-au acla
mat și i-au aplaudat.

Bine!
Dâcă deolarațiunile și promisiunile mi

nistrului Szell se pot lua de seriose, atuDCl 
față cu acele declarări și promisiuni și eu 
mă simt în drept a-le răspunde, că :

Statul național maghiar, așa precum 
ei îl oontemplâză, nu se va edifioa în veci, 
fiind-oă ridicarea acelei zidiri și noi Ro
mânii o vom împiedeca-o — da, și noi.

Să o soie deol atât ministru Szell, oât 
și toți cei de o pănură ou el, că așa Zisul 
stat național maghiar se va putâ edifica 
numai pe ruinele averilor și numai pe mo
vilele cadavrelor nostre... și nici atunci, și 
nici atunci!

Stă pentru-ce noi membrii români 
cerem să se ia dela ordinea cjilei și să se 
respingă oa neseriosă oiroulara Săcuilor 
din Treiscaune, fiind-că ou circularul lor 
nu urmăresc — drept mulțămire pentru 
pânea oe-o mancă dela frații noștri din 
România — decât să ațîțe și mai mult ura 
de rassă, ce bântue astăZl neferioita nâs- 
tră țâră !

A luat apoi cuvântul d-1 Dr. Aurel 
Munteanu, și într’o vorbire plină de sar
casm, a arătat absurditatea circularului să- 
cuieso și urmările triste și păgubitâre, ce 
s’ar nasce, luând în serios înflăoărarea să- 
cuiâscă.

Niol un membru maghiar nu a luat 
cuvântul, oa să răspundă la oele ce membri 
români au Zis, oi s’au mulțumit cu strigă
tele obicinuite în asemenea cașuri de : „Sza- 
vazzunk! szavazznnk!“ âr fișpanul a și 
grăbit să-i scape de penibila situațiune, or
donând votarea.

Propunerea comisiunei, oa circularul 
săcuesc să se ia spre sciință, să primesoe 
ou majoritate de voturi.

Pășirea resolută a membrilor români, 
așa se vede, i-au pus pe gânduri pe frații 
noștri maghiari, dedre-ce ultimul obiect, 
ca adeoă și comitatul nostru să oontribue 
la ridicarea monumentului lui VorSsmarty, 
nu s’a primit niol de ei.

Corespondentul.

Jidanii și alegerile din Buco
vina. „ Deșteptarea* din Cernăuți făcând în 
numărul ei din urmă o revistă asupra lup
telor, oe le portă partidul poporal național 
român, âtă oum se pronunță despre ames
tecul Jidanilor în alegeri în defavorul Ro
mânilor :

...„Ne permitem a face amintire de 
ținuta dușmănâsă, ce au arătat Jidanii 
aprâpe de-arendul față de candidații po
porului româneso. Reușita guvernului de 
bună sâmă, oă ar fi fost cu neputință, dâoă 
nu s’ar fi amastecat Jidanii în alegeri. S’au 
amestecat însă, ne-au combătut, on tâtă 
puterea lor, au pășit ou atâta vehemență 
în contra nâstră, de-țî venia a crede, oă de 
oând îi lumea am trăit cu ei în cea mai 
neîmpăcată dușmăniă, și acum, având pri
lej bine-venit, și-au pus de gând sâ se 
răsbune amar, deslănțuind din ei tâte pati
mile, ce pănă aouma le-an ținut înfrânate 
ou mult greu.

„Și oare a fost oausa ținutei lor ? Ce 
li-am făcut noi âre ? De unde răsbunarea 
lor acâsta? Pdte pentru bunătatea nease
mănată a inimei românescl, pentru simțul 
nostru de ospitalitate, pentru primirea oăl- 
durâsă, oe li-am făout ou brațele deschise.

„Jiltă întrebări, cari de sine se naso și 
pe oar! nu le putem răspunde. Cu atât mai 
enigmatică ni-se pare ținuta Jidanilor față 
de noi Românii, cu cât mai risoată e acâsta 
în Zlua de aZl, când consciința națională 
prinde rădăoinl în tot sufletul românesc, 
când poporul român se organisâză într’un 

partid politic bine înohegat. E sciut dâră, 
că de oând s’a oonstituit partidul poporal 
național niol umbră de bănuială nu li-a dat 
Evreilor, că li-ar fi dușman, din oontră Diol 
prin vis nu ne trăsnia prin minte să ne 
încăerăm ou ei. Ținuta lor însă ne-a pus 
pe gânduri.44

Emigrările și administrația.
Adevăruri fârte pișoătâre le spune pu

ternicilor dela cârma țării „Alkotmâny44 
dela 30 Decemvrie, într’un prim articul, în 
care disoută cestiunea reformei administra
ției în legătură ou emigrările.

La început fâia maghiară spune, oă 
reforma administrației așa cum apare din 
celea-oe s’au publicat pănă aoum oficial și 
ofioios, este privită din punct de vedere 
mărginit, și factorii competențl n’au ideiă 
cum ar trebui făoută și eseoutată. Pănă 
s’ar face reforma plănuită, s’ar putâ în 
multe privințe îndrepta scandalele adminis
trației de aZl. Este însă ridicul când audl, 
că aceste stări administrative se pot ame
liora prin conspeot.e de ale funcționarilor 
și prin rapârte notariale despre scărirea nu- 
merului cașurilor rușinătâre, ce se ivesc 
Zilnic pe aoest teren.

Aid sunt de pildă emigrările. Ce în- 
dâmnă anume pe nenorooitul popor de a-se 
espatria? oăol nu este o fățărnicie mai mare 
deoât aceea, că puterea oficială atribue 
emigrările numai și numai agenților de emi
grare. Adevăratul păcătos — Z^e „Alkot- 
mâny44 — este politica liberală maghiară 
și adminstrația locală, oe stă în servioiul 
acestei politice. Acâstă politică a adus mai 
întâiii la miseriă, apoi la desperare pe oe- 
tățenii cei mai lipsiți ai țării. Și i-a adus 
nemijlooit prin storoerea de dări, âr mij
locit prin aceea, oă a lăsat nepedepsit să-și 
faoă mendrele tot felul de cavaleri privile- 
giațl, cari au soos din posesiuni pe cei 
cari aoum să văd siliți a lua drumul pri
begiei.

„Alkotmany44 oontinuă apoi așa:
„De aiol vine, oă acest popor, oând 

ia în mână bățul de pribeag nu pâte fi 
sguduit în hotărîrea sa de â emigra, prin 
nici un fel de avertisare, ori sfat. In su
fletul seu reînvieză amintirile persecuțiilor 
nemilâse și glasul adevărului dumneZeese 
și omenesc îi sună în urechi atunci, oând 
îșl gândesoe, oă orl-ce l’ar aștepta în străini, 
e ou neputință ca și aiurea să fiă tratat 
astfel.

„Să întrebăm apoi: cine este acela, 
oare l’ar putâ mișoa în hotărîrea aoâsta, 
de i-ar vorbi chiar la inimă? Preotul ? Dâr 
el (emigrantul) vede mereu, că nu numai 
pe preot, ci și religia și crucea sfântă a 
lui Christos este perseoutată ou furiă săl- 
bateoă din partea puterii, care l’a nimioit 
materialicesoe și moralicesce. Fișpanul, vice- 
șpanul, solgăbirăul, notarul și oonduoătorul 
de matrioulă? Dâr oum un om cu mintea 
sănătâsă să aștepte de-a crede acestora, când 
esperiențele amare ale unei vieți chinuite 
l’au oonvins, că la aoeștia n’a aflat nici
odată sout și sprijin, de cum-va nu s’a 
convins ohiar despre contrarul, oă adecă 
aoeștia îi sunt adversari jurați.

„Aici ar trebui așa-dâr să se ajute 
răului înainte de tâte....

„Proporțiile din ce în oe crescânde ale 
emigrării, formâză barometrul la aoeea, cât 
de adeno s’a cufundat și oât de mult s’a 
stricat în privința organică și morală ad
ministrația maghiară dela restabilirea oons- 
tituțiunei încâce“.

SCIRLLE D1LEJ.
— 19 Decemvrie v.

Serbarea dilelor de 17 și 24 Ia
nuarie. Liga oulturală din Buouresol a ho- 
tărît să serbeze Zilele de 17 și 24 Ianuarie, 
aniversarea dela Rahova și a Unirei Prin
cipatelor.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au intrat: a) dela d-1 Teodor 
Ciortea din Cojoona 4 corone; b) In loc de 
felicitări de anul nou : dela domnii profe

sori din Brașov: V. Onițiă 4 oor., V. Gol- 
diș 3 oor., D. Lupan 3 cor., N. Salică 3 
oor., Dr. St. Stinghe 3 oor., I. llasievicl 2 
cor., George Chelariu 4 oor., P. Percea 2 
cor., L. Nastasi 2 oor., Dr. Iosif Blaga 3 
oor., Ios. Maxim 4 oor., Paul Budiu 3 oor. 
A. Ciortea 2 oor., Ax. Banciu 2 cor., Dr. 
C. Lacea 2 cor., Marcu Jdntea 3 oor. Cu 
totul 45 cor. — Administrațiunea fundului.

Din Brad ni-se serie: „La înființând a 
Reuniune Masa studenților dela gimnasiul 
din Brad, s’au înscris oa membri următorii:
I. Preacuvioșia Sa d-1 Arohimandrit Dr.
II. Pușcariu membru pe viață în lista află- 
târe la redacția „TeJ. Rom." Sibiiu; 2. O. 
d. Dr. Aurel Novac adv., Biserioa-Albă 
membru pe viață; 3. O. d. I. Pușcariu din 
Bran, oa membru ajutător ou 5 oor. pa an;
4. O. d. Axente Moșoiu din Brâu, oa mem
bru ordinar cu 1 cor. pe an; 5. „Parsimo- 
nia* inst. de cred, și econ. Bran, ca mem
bru ajutător ou 5 oor. 6. Iosif Buncan preot 
în traotul Branului a oontribuit 2 cor. 
Banii dela punot. 2, 3 și 4 i-arn primit prin 
avis postal. Pentru sprijinul moral-material 
față de măreța inBtituțiune atât Prea Cu vio- 
șia Sa, cât și Mult On. domni primâsoă oea 
mai oăldurâsă mulțămită și aibă bucuria 
de a vede în urma d-lor pe toți Românii. 
In numele tinerimei Zarandane : VasileBo- 
neu, profesor.

Pentru sSratl; Altețele Lor regale 
prinoipele și principesa României au hotă- 
rît a împărți pe fie-care Zi lft palatul din 
Cotrooenl mânoare la câte 50 de seraol ai 
orașului Buouresol. Aoestă faptă frumosă je 
lăudată ou drept ouvent de pressa română 
din regat.

Grecii resbună pe Dr. Sakelarios. 
„Peninsula Baleanioă44 află din Veria, oă 
Consulul grec din Salonic s’a dus, însoțit 
fiind de armată, la looul unde Dr. Saehe- 
larios a fost omorît. Cu tâte cercetările 
făcute, autoritățile n’au putut să pue mâna 
pe asasini. In urma dorinței eforilor greci 
din Salonio, ministerul de esterne din Atena 
a votat 150,000 lei pentru înarmarea unor 
bande cari să urmărâsoă pe răsoulații bul
gari. Nu se soie, ce are să iase din acâsta. 
Populațiile de aoolo trăesc într’o groză ca 
pe vremea de aoum 100 de ani.

Vijllița — cenușă. Miercuri spre 
Joi — sorie „Deșteptarea44 din Cernăuți — 
pe la mieZul nopții, a isbuonit un foo cum
plit în târgul Vijniței. Au ars mai multe 
sute de oase, între oari și biserioa uniată, 
sinagoga jidovescă și căpitănia. Paguba e 
mare, aduce întru cât-va aminte' de arde
rea Homorului. Cunosoută e însă bunătatea 
de inimă a Bucovinenilor. Ei au sărit și 
de astă-dat.ă în ajutor oelor rămași fără 
oăpătâiti. S’a bătut din Vijnița telegraful 
în tâte părțile și cât ai bate în palme a 
fost alarmată țâra. Din Cernăuți a pleoat 
Joi des de diminâță un tren special la fața 
looului. Presidentul, baronul George Vasiloo, 
directorul poștei Posoh, looot.-colonel Ca- 
targi și mulțl alții au plecat la Vijnița să 
vadă cu ochii proprii paguba oausată. Din 
fondurile țării și din partea multor privați 
s’au trimis ajutore. Forte mulțl din cei 
arși erau asigurați.

Conflictul ministrului de resboift al 
Ellgliterei. Prin cerourile militare englese 
produoe mare sensațiă conflictul, oe s’a 
pronunțat între ministrul de răsboiti și ge
neralul Colville, întors de ourend din Tran
svaal. Ministrul de răsboiti aousă pe gene
ralul Colville, că el a provooat în Z>ua de 
20 Maitî capitularea unui batalion engles 
de infanteria la Sindley în Transvaal. Ge
neralul Colville, care oomanda o brigadă, 
a fost atunci invitat să câră regularea 
drepturilor sale la pensie. El însă a retu
șat, souzându-se, oă nu putea ajuta nimio 
batalionului capitulat, de-âre-oe atunci se 
afla la Heilbron, conform ordinului gene
ralului Roberts. Dela Heilbron a‘ pleoat în 
concediu și s’a întors la Londra spre a 
împiedeca pensionarea Jsa. Generalul Col
ville este ounosout prin curajul său ; el a 
trecut într’o nopte singur pe o baracă ca
nalul La Manche, âr voiajul de nuntă îl 
făcuse într’un balon, espunendu-șl viața.



Nr 281—1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

Nostalgia trupelor aliate din China- 
O telegramă din Peking ’anunță, că toți 
ofioerii și soldații din China sunt cuprinși 
de o puternioă nostalgia. Toți, franoesl, en- 
glesl, germani, austriacl, ruși, japonesi și 
.amerioanl, doresc mult să se întorcă aoasă.

Căletoriă pe un vapor aprins. După 
o călătoria torturatAre de douăzeci de 

-dile, a ajuns în Port-Elisabeth vaporul „Al- 
nora“, care a plecat bine încărcat dela Li
verpool spre Sidney. Pe drum însă vaporul 
a luat foo, care pe lângă totă silința, n’a putut 
fi localisat. Ou timpul căldura și fumul erau 
atât de grozave,,înoât numai putea nimeni 
străbate în interiorul vaporului.întreg perso
nalul e;a amețit de fum. Cel mai apropiat 
port era Port-Elisabeth, Jdepărtare de 700 
mile. Omenii n’aveau nimic de mâncare, 
tot ce au avut era îulăuntru vaporului și 
abia li-a suoces la doi matrozi să scAtă 
câte-va pani și un ,sao de făină. După o 
luptă desperată de două-cjecl de qile, au 
ajuns în Port-Elisabeth. Mulțl din persona
lul vaporului au amețit din oausa fArnei și 
a fumului. Și în port numai după mai 
multe cjilo li-a succes să stingă bagajele 
aprinse de pe vapor.

Serpa Piuto. Acesta e numele celui 
mai mare esplorator din ținuturile cele mai 
întunecate ale Afrioei și care a murit de 
curând. Acest bărbat a umblat prin părțile 
cele mai puțin ounosoute ale Africei, jfiind 
viațB iui de mii de ori amenințată; el a 
fost în perioul de a fi omorît, atăoat de 
oâte și mai câte bole perioulAse și totuși 
sArtea i-a fost să se reîntArcă sănătos în 
patria sa, în a cărei capitală, Lisabona, șl-a 
dat ultima suflare. Numele întreg al aces
tui bărbat curagios este Alesandru Albert 
dela Roche de Serpa Pinto. El s’a născut în 
20 Aprilie 1846 în Polehras (Portugalia), 
apoi a mers ou tatăl său îu Amerioa, dAr 
de acolo după oâțl-va ani s’a reîntors și a 
întrat în șcAla militară din Lissabona. La 
1864, în calitate de ^sublocotenent, a fost 
trimis în Mosambique, de unde a întreprins 
mai multe oălătorii mici sciențificeîn Africa. 
In gradele militare a avansat de grabă. 
La 1877 ca major a comandat o espedițiă 
portugal-africană. Cu acest prilej a cerce
tat regiunea rîului Zambes și a confluen- 
ților și a dat și peste o semințiă de AmenI 
de rassă albă, pănă atunci necunoscută. A 
fost ataoat de o semințiă de AmenI, pe 
oarl i-a bătut. In urma bălelor contagiAse 
el a trebuit să se mulțumAscă ou exploră
rile unor regiuul de mai puțină impor
tanță.

Generalul Dewett și prisonieril en- 
glesl. Un ofițer engles scrie la Londra 
următorele: „Avan-garda nostră a fost prinsă 
la Lindley. Trei din soldați fuseseră duși 
înaintea generalului Dewett, care dupăoe-i 
privi de sus pănă jos, cjise: „Vă dau 
drumul, ou o singură condiție însă, anume : 
să-mi făgăduițl pe ouventul de onâre, că 
veți duoe o scrisAre generalului vostru 
Bundle14 Prisonierii, se înțelege, făgăduiră 
cu mare buouriă. După-oe Burii îl traotase 
bine, cu mânoare si băutură, ei au și ple
cat și dând de generalul lor, i-au înmânat 
epistola, în care era scris: „Mult prețuite 
domn! Te rog frumos, primesoe pe acești 
trei băețl. Ce să-i țin la mine.? DAr în fie
care cji i-așl pută prinde. Salutări. Dewett."

Un conte asasin, pilele treoute s’a 
întâmplat în Nizza o înfiorătAre dramă fa
miliară. Jertfa dramei este o tînără și fru- 
mAsă oontesă de 24 ani, soția oontelui 
Jules Bernovilly. Tînăra contesă a fost 
omorîtă de soțul ei cjiua mare pe stradă, 
fiind lovită de șese glAnțe de revolver. Ne- 
norooita femeiă, din oare curgea sângele 
vale, a avut încă atâta putere să strige 
după ajutor și să se refugieze într’o casă, 
unde în sourt timp șl-a dat ultima suflare. 
Contesa deja de 16 luni era despărțită de 
soțul ei, care o urmărea pretutindenea. 
Contele mai de mult spunea amioilor și ru
delor, că el va omorî pe fosta lui soțiă, 
deAre-oe, (jioea, nu se pAte împăca ou 
ideia, c.a ea să fîă a altuia. După asasinare 
oontele numai deoât s’a presentat poliției 
și șl-a mărturisit fapta. El s’a purtat fArte 

liniștit înaintea poliției și nimic nu-1 arăta, 
oă și-ar regreta fapta.

Călugăriță budhistă. In lumea creș
tină, precum si între adoratorii lui Badha, 
face mare sensațiă.faptul, oă oontesă Cane- 
varo, soțiă oonsulului portughes pin ELwai, 
și-a părăsit legea, bărbatul și copilul de 13 
ani, și a trecut în religia budhistă, sub nu
mele de sora Sanganita, și a plecat în mi
siune religiAsă pe litoralul apui-An al Ame- 
ricei.

Serbarea școlară
dela Teatrul Național în Bucur esci.

Duminecă d. a. „Sooietatea corpului 
didaotio primar din România11 a dat o ser
bare școlară cu ooasiunea aniversărei 
nasoerei M. S Reginei și în folosul fon
dului său. Sala era îndesuită de public. 
Când cortina s’a ridicat se vătjură sute 
de oopilașl de ambele sexe înșirați după 
verstă și înălțime eseoutând rugăciuni și 
oântărl șoolare cu siguranță și pricepere. 
Elevii șoAlei normale a societății pentru 
învățătura poporului român sub conduoerea 
profes. Reit și Bănulesou au eseoutat arii 
românescl pe vidră și ou vooea secerând 
aplausele publicului. Elevii aoeleiașl șoAle 
au făout apoi eseroiții gimnastioe cu bas- 
tone.

„La Arele 4*/2—scrie „Conservat.11 — 
semnalul se dă, oă M. S. Regina a intrat 
în Teatru ; când fignra sa, înzestrată cu 
acea blândeță și aoel zimbet duloe, cu care 
farmecă o lume întrAgă, a împodobit loja 
Regală, lumea din sală se ridică în pioiAre, 
primind ou entusiasm și manifestație de 
profundă dragoste pe iubita Suverană, oare 
era însoțită de d-na Mavrogheni, damă de 
ondre, și de d nii C. Arion, ministru al in- 
struoțiunei pub'ioe, Barbu Delavranoea, 
primarul capitalei, S. Ghika, directorul ge
neral al teatrelor și Dobrescu, prefeotul 
de polițiă, cari au eșit întru întâmpina
rea sa.

„Serbarea urmAză. „Florile Dalbe", 
„SoulațI, sculați, boerl mari", „Steaua sus 
răsare" și „Trei crai dela răsărit" sunt ese- 
outate de elevele Asilului „Elena Ddmna", 
și alțl oopilașl. Buna ndstră Regină aplau
da zîmbind cu drag la copilașii de pe 
scenă.

„Atunci, printre rândurile copilașilor 
înaintAză o înoântătore oopilă, oa de 10 ani 
îmbrăcată în haine naționale și, ou o vooe 
sigură și nealterată de emoțiune, reoitAză 
poesia d-lui D. Teolor, „Regină Mândră". 
M. S. Regina pare viu mișoată, lacrimi 
soânteiAză în ochii săi oa nisoe pietre scumpe 
și face semn ouragiosei copile, care se nu- 
mesoe Giorganda Maria, să vie în loja Re
gală.

„Apoi, un elev din clasa a patra pri
mară, Lugoșeanu Ion, reoităză o cuvântare 
cu prilejul aniversării ți 57 a M. Sale. După 
care, d-na Mavrogheni introduce pe ambii 
copii în loja M. Sale Reginei, oare îmbră- 
țișAză pe copii cu drag, întreținându-se cu 
ei mai mult timp.

„In aoel moment orchestra Teatrului 
Național întonAză imnul regal în aplausele 
întregului public, oare ascultă în pioidre.

„La un moment, din tdte piepturile se 
aude un strigăt: TrăAsoă Regina!

„Pe la drele 5, mioii principi Carol și 
Elisabeta, cari pănă la ac ea Ară fuseseră 
la circ, întră sgomotoșl și veseli în loja 
regală. M. S. Regina ’i îmbrățișAză căldu
ros, Ar ei, sglobii și mulțumiți, povestesc 
prea iubitei lor mătușl în gura mare și în 
românesce, oeea-că vătjuseră la oirc.

„Cortina se ridioă spre a representa 
frumdsa dramă religidsă a d-lui V. Cosmo- 
viol „Vifleimul sAu Irozii", cu o musioă 
atât de reușită și nisce tablouri, cari au 
scos la ivelă îno’odată talentul esoelentului 
piotor dela Teatrul Național Romeo Gi
rolamo.

„Micii prinoipl, devenițl atențl, privesc 
la acea feerie, oerând esplicațiunl dela M.
S. Regina. Intre aote, d. Barbu Delavran
oea, primarul Capitalei, oferă mioilor prinți 
oâte o stea, dintre aoelea ou cari copiii co
lindă pe stradă. M. S. Regina mulțumesoe 
ou multă amabilitate d-lui Delavranoea 
pentru darul făout, Ar principii Carol și 
Elisabeta iau, cu o vie mulțumire, nouele 
jucării.

„La finele spectacolului se fac din nou 
ovatiunl familiei Regale."

Protestul femeilor dm Africa de sud.
Femeile din Afrioa de sud au ținut 

de ourend o adunare de protestare contra 
răsboiului din Transvaal. Aoea adunare, se 
flice, a fost cercetată de nu mai puțin oa 
1500 femei olandese, germane și de origine 
englese. Adunarea a fost presidată de d-na 
Goos din Capstadt și numărâse telegrame 
și epistole de aderență din întrAgă Colonia 
au sosit la adresa ei.

Hotărîrile luate în aoea întrunire, după 
cum le publică fliarul „Echo" din Paris, 
sunt de următorul cuprins:

1) „Adunarea femeilor sud-afrioane 
protestAză în mod solemn, contra arestării 
și deportării fără causă a femeilor și copii
lor nevinovațl, eeea-ce e în oontra<jicere ou 
legile și obioeiurile răsbAielor moderne".

2) „ProtestAză în mod solemn contra 
incendiarilor și risipirii averilor private, 
prin ceea-oe espun miseriei femeile și copiii. 
AcAstă purtare stă în contra-cjioere ou oon- 
ferența dela Haga, ale oărei hotărîrl sunt 
sprijinite și subscrise de Anglia".

3) „Adunarea pretinde din nou, oa să 
se pună capăt acestui răsboiii nedrept și ca 
ambelor republioe să li-se lase independența 
absolută. Numai așa se pAte faoe o pace 
statornică în Africa de sud."

4) „Adunarea hotăresoe, ca aceste oon- 
clusiunl se se facă cunoscute oât mai mult 
în totă lumea civilisată".

In punctul al 5-lea adunarea hotăresoe 
a mulțumi tuturor acelor din Europa și Ame
rioa, cari simpatiseză ou oausa Burilor, mulțu
mesoe tuturor acelor adunări oerouale ale bi- 
sericelor reformate, cari și-au esprimat con- 
dolențele lor pentru femeile și copiii neno- 
rooițl etc.

ULTIM.& SC1KL
Londra, 31 Decemvrie. DinNew- 

Castle se anunță, că comandantul 
Louis Botha a dat de scire tuturor 
comandanților de trupe buri, că 
președintele Kriiger a trimis infor- 
mațiunl, pe basa carora Burii tre- 
bue se continue lupta uniți, ori se 
depună armele, fiind-că ajutor nu se 
pbte aștepta de nicăiri.

82 g M gc.

Steua din Vifleim. Astronomii se 
înoAroă deja de mult timp a constata po- 
sitiv, care e stAua, ce s’a arătat în Vifleim 
acum 1900ani, oând s’a născutIsusChristos? 
Astronomul Tyoho Brahe a oeroetat între 
1572 și 1574 în constelația Casiopeia o stea 
forte strălucitAre, care a apărut de-odată. 
După date mai veohi aoAstă stea s’a mai 
văcjut în anii 945 și 1260, din ceea-oe se 
pote deduoe, că acea stea apare la anu
mite periAde. După socotelile periodice ea 
concade tocmai cu numita stea din Vi
fleim.

Cum, se îmbracă Papa? Papa Leo 
XIII pArtă o haină simplă albă preoțAsoă, 
oare. în timp de vară e de mătase moire, 
Ar iArna e de postav fArte fin. Oând plAoă 
la preumblare prin grădină, îmbracă de 
obioeiil paltonul său de colAre roșie, brodat 
ou fir de aur. FArte bogate sunt hainele 
papei la ooasiunl festive. In pioiAre de oo- 
mun pArtă încălțăminte de oatifea roșie, pe 
oare este brodată emblema familiară. In 
degete pArtă inele fArte prețiAse de sma
ragd, rubine și briliante. La festivități 
mari pArtă un costum de haine atât de 
grele, din oausa broderiilor mari, înoât îl 
împedeoă mergând. La aoeste festivități 
însă papa e purtat în „sedia geBtatoria*.

Cadavru de opt mii de ani. In 
sala de mumii din Britisoh Museum din 
Londra se pAte vedA un oadavrn, care în 
felul sân este fără ’ndoială cel mai vechili. 
Dr. Bridge, oustodele anticităților egip
tene, a aflat aoest cadavru ou ooasiunea 
esplorărilor sale în Egipt. A dat peste el 
în apropiere de Asuan, unde nu de mult 
fu desooperit un cimitir antic. Cadavrul 
zăoea într’o scobitură ovală de stâncă, a 
cărei desohicjâtură era închisă c’o lespede 

de piatră. In jurul cadavrului s’au aflat 
vase antioe, în oarl erau puse mâncări, oe 
aveau să servAscă de hrană mortului pe 
cealaltă lume. Lângă vase erau așecjate ar
mele și sculele de oasă ale mortului, pre
gătite din fier. Cadavrul este acjl numai 
piele și Ase; se pare, că carnea de pe el 
a fost îndepărtată îndată după mArte prin 
aporturile, ce i-s’au făout în piele. Cada
vrul a fost îmbalsamat ou preparat de ră
șină, scos din isvArele de naftă din apro
piere. Mortul, pe a cărui soăfârliă se aflau 
încă câte-va fire de pâr, a aparținut de 
sigur rassei blonde. Capul e lungăreț, mi- 
nile miol, aristocratioe. Zace pe partea 
stângă, genunchii îi sunt contrași la piept 
și în starea aoAsta corpul i-s’a încovoiat așa 
de tare, încăt spinarea îi este eșită cu to
tul. Frumsețea vaselor și a armelor arată, 
oă rassa, la care aparținea mortul, a atins 
Are-care grad al oulturei. Disposițiile de 
înmormântare dovedesc, că rassa aoeea era 
religiAsă și credea în oealaltă lume. Datul 
oel mai vechili, la care se pAte reduce 
acest cadavru, e oel puțin 6000 de ani îna
inte de Christos.

Morminte străvechi. Acum de cu
rând s’au aflat în hotarul oomunei Apahida, 
de lângă ClușiO, nisoe morminte străvehl 
de oătră un esplorator de antioitățl. Mormin
tele sunt de prin veourile înainte de Chris
tos și în ele s’au aflat Ase de AmenI, urne, 
vase de fier eto. Aceste lucruri sunt dm 
epooa de fier, și ast-fel sunt mai vechi de 
2C00 de ani. Comuna Apahida a devenit 
acum renumită din punotul de vedere al 
anticităților, deArece acolo s’au aflat pănă 
aoum lucruri din epoca de bronz, din epoca 
de fier, de pe timpul Romanilor și a inva- 
siunei popArelor.

Pedepse pentru fumători. In cursuj 
vremurilor s’au făcut legi anumite pentru 
fumători și s’au făcut încercări sâ se exter- 
mineze tutunul. Se înțelege asta se întâmpla 
pe vremurile când nu exista monopolul 
statului.

Abbas I, șahul Persiei, pune se se 
taie buzele tuturor supușilor săi cari fumau. 
Cei ce trăgeu tăbac pe nas nu erau mai 
fericiți: li se tăia nasul. Țarul Mihail Teo- 
dorovicl spânzura pe toți fumătorii, fără 
proces și judecată: îi prindea și îi punea 
în furci. Papii Urban VI și Urban VII 
excomunicau pe toți fumătorii. Regina Isa
bela a confiscat tAie tabacherile din țâră 
și le-a dăruit bisericilor.

Cardinalul Richelieu, ministru francos 
a pus pe tutun o taxă cu neputință de su
portat. Cel mai mare dușman al tutunului 
a fost regele Iacob II din Anglia; el tăia 
capul nobililor, fără judecată, când ’i prin
dea fumând. Insâ a pățit’o. Se înamorase 
de o italiancă pănă la nebuniă și-i împli
nea tAte dorințele. Nobilii au conrupt pe 
italiancă: ea a început să fumeze în fața 
regelui și a făcut pe rege să ia într’o eh 
o lulea în gură și sâ fumeze. Pe când fuma 
ușa se deschise și vr’o 20 de nobili întrară 
în sală și găsiră pe rege fumând. A fost 
un rîs în totă țâra, Ar Iacob, regele, a fost 
silit sâ-și retragă legile contra fumătorilor.

Literatură.
Pentru pregătirea bucatelor se 

atrage atențiunea familiilor române asupra 
folositorei cărți întitulate: „BucătcrAsa na- 
țională*, carte de bucate a bucătăriei ro
mâne, franoese, germane, și ungare. E ti
părită la Brașov de răposatul librar I. C- 
Hintescu și la compunerea ei și-au dat con- 
oursul si unele dame distinse și harnice ro
mâne de pe atunci. Pănă a<jl cartea a ră
mas cea mai bună și bogată în felul său. 
Felul buoatelor sunt, înșirate tote în ordine 
alfabetică după numele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, Ar cartea conține peste 700 
pag. format mare cuart. Limbagiul e ușor, 
așa că nu-i Român care să nu 1 pricepft. 
Costă numai cor. 1.60 plus 40 bani spese 
poștale.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„Călindarul Plugarului" 
pe anul cwbmwj» fl9O8, 

se pote procură dela Tipografia A Mureșianu 
din Brașov.

^Călindarul Plugarului2, întră, în anul 
al IX-lea, cuprindend: In par/ea calendaris
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
ete. Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
bele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
rescă după datele oficios© îndreptate și pu
blicate de ministrul de comercitt.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)'; Dorobanțul (G. 
Coșbuc); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrite a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului1' 
cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul costă 25 crucerl său 50 de 
bani esemplarul, (-|- 5 bani porto postai.) 
Vendeiorilor se dă rabat cuvenit.

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

Analisat de autorități medicale 
și aplicat iu spitalurl cu mare 
suooes ca medicament exterior

lO
3

contra
REUMATISMULUI 

vindecă iute și sigur 
sc’dină, Rheuma, Ischias și alte.

Efectul în unele cașuri este 
extra-ordinar, că după o mică 
întrebuințare, încetâză durerile 
și la bole învechite.

a.lin.ă £xl 5 m.izi.'vi.te-
Prețul unei sticle cu instrucția folosliei 
1 coronă, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în fote farmaciile.

Cu posta cu rambursă său după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

WIDDEfi GYULA 
farmacist în S.-A.-UJHELY.

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirâly-uctza 
Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. 
Vâczi-Kdrut 17. — In Brașov : la far
maciile d-lor Victor Both, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kalemen, Cari Sohus- 
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.

Lei mai buu mijloc de a nu cădea 
perul seu a încărunți fără vreme este 

Tanuochininpomaiie 
a Doctorului Iosef Kriegl 

veritabilă englezâscă,
care contribue la 
conserv, rea pe
rului și Oarbei.

Un borcan se tri
mite franco fără 

spese contra 
asignărei

iW de 3 Corone. "ȘRg 
Chief-Offioe 48, Brixton-Hoad, London, SW. 

Asignarea prețului să se adreseze la: 

Apotlfa A. Thierry’s Balsam» 
iu Pregradn bei Rolntscli-Sauerbrnnn.

— Cumpărătorilor En gros rabat mai mare. —

V

[[Fondată 1867. | |W| ~|| Fondată 1867^|

Erezii.L. HELMBOLD 
(fropmtar: VICTQB HELMBOLDJ 

igag&a TI VA. A TA Dfeiggi®

Deposit mare: Deposit mare:

ie obiecte de
Unele de logodnă

fin. lucrate.

O de ciasornice elvețiane
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X Articole de tacâmuri de argint, x
X ATEMER de 6F8EPARATMRB. K

X Plimnorîl FO d-e oloiect® vechi de aur, V 
M U.U1 UwJ, «vlw arg-ixrt și petri scumpe.
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in

Brașov,
.1

în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, 
țl to Laptăria CeâWâ. Bapv Sto. & mijloc nr, ’3& 

XXX XXX XXX XX XXX

din Laptăria Centrală 
ii cafiiă ta lis-cai'
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Subsemnatul aduc la cuDOscința publică, că am des

chis cu i Sept. a. c. t?n atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă și militară 
în piața roșelor* (sub Bucium) nr« 85.

Atelieiul meu î-1 conduc cu calfe dintre cele mai experte, 
care au învățat meseria acesta în cele mai bune ateliere 
Budapesta.

Am și un deposit binișor asortat cu tot felul de materii 
branja acesta.

Practica mea de mai mulți anî ca croitor în Viena, 
curescl, Cluj ș. a. me pune in plăcuta posiție de a pute esecu- 
ta solid și prompt ori ce comandă mi-sar face în bianja acăsta, 
pe lângă condițiunile cele mai convenabile.

Deci mă rog de sprijinul și concuisul binevoitor al onor, 
public amator. ____ , _ _

lEPetXȚjL ZF’a/vrel 
croitor.

c.

din

din

Bu-

JULIUS TEUTSCH
Drumul Gărei 9. >
Telefon nr. 122.

ERNST JECKEL
Str. Hîrscher 19.

Telefon nr. 208.

Lemne de fag întregi (blane) 
duse acasă se capătă la

sau ferestreite și crepate, 
subscrișii cu prețuri ieftine

< Deposit
«le

LEMNE DEARS
Orumul Gamei nr. 9.

r

3 Numai pentru40defileri(bani)
◄ -----să potecastra ial2Jannarieanuil901 ||||

,<*“*"*10.000

1000.500 corone etc,etc,
Cu totul sânt 1311 de câștiguri la

JJB Lotteria„CASA STUDENȚILOR:®
|||B Losuri să pot capota pretutiri din ea. . Ml

► ◄

Tipogrfiaa A. Mureșianu, Brașov;


